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ESCLARECIMENTO 

 
 

Pregão Presencial nº 105/22  P. A. n.º 50845/22  
Objeto: Registro de Preços para Locação de Veículos. 

 

Empresas interessada em participar do Pregão supra, fez os seguintes esclarecimentos: 

1 - ITEM 1 – VEÍCULO TIPO SEDAN. 
 
Uma vez que as opções de veículos com motorização 1.4 encontram-se cada vez mais 
escassas, visando a ampla concorrência e ampliação da disputa e embasando-se 
tecnicamente nos novos veículos, cuja tecnologia downsizing objetiva o melhor desempenho 
utilizando-se de motores cada vez menores. Como recomendação, exemplificamos motores 
1.0 turbo e 1.3 modernos, cuja potência ultrapassa os 100 cv.? 
 
No que se refere no item, é exigido para os veículos motorização de 1.4, questionamos a 
possibilidade de ofertar veículos motor 1.0 Turbo que oferecem uma potência de 116cv, 
120cv ou superior. Entendemos que tal mudança não afetaria em nada na competitividade do 
veículo e poderá capacitar os licitantes de ofertarem maior número de veículos e 
conseqüentemente oferecer à CONTRATANTE melhores condições de proposta. Sendo 
assim, podemos ofertar veículos MOTOR 1.0 TURBO? 
 
R: Sim, serão aceitos veículos com motor 1.0 com potência mínima de 116 cv. 

2. No que se refere nos itens, entendemos que é aceitável cores sólidas. Porém, entende-se 
que, cores sólidas são representadas pelas seguintes cores: branca, preto e vermelho; Com a 
intenção de melhor atendê-los e evitarmos futuros transtornos, poderiam, por gentileza, 
especificar e definir qual será a cor desejada para veículos, pois quando da contratação 
efetiva desta licitação, já estaremos com a cor exata à ser apresentada. 
 
R: A cor padrão deverá ser branca 
  
3 - ITEM 2 – PICK UP CABINE DUPLA 
 
Entendemos que poderá ser ofertado veículos com motorização superior a 1.3. Está correto o 
nosso entendimento? 
 
R: Sim, serão aceitos veículos com motorização superior a 1.3 .  
 
2. Podemos ofertar veículos com Câmbio Automático além do Manual? 
 
R: Não, os veículos deverão ser de cambio manual, conforme o TERMO DE RREFERÊNCIA 
  
  
4 - ITEM 3 – VEÍCULOS 7 LUGARES 
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 Tendo em vista nas especificações, é solicitado para os veículos, câmbio MANUAL, tais 
características levam ao tipo Chevrolet – Spin 1.6 Flex 7 lugares,  atualmente estes veículos 
0km são fabricados somente com câmbio Automático. Entendemos que será aceito veículos 
nessa condição, está correto o nosso entendimento? Em contraditório, favor esclarecer. 
  
R:  Serão aceitos veículos manuais e automáticos. 
 

 

      Carapicuíba, 27 de outubro de 2022. 

 

Sem mais, 

 

 

Eidmar Carnuta da Silva 

Pregoeira 


